Onderzoeksstage in de Kringloopbranche (20 uur)
De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) vertegenwoordigt ruim 60
Kringlooporganisaties met circa 220 kringloopwinkels in Nederland. De leden van BKN zijn koplopers
op het gebied van hergebruik, upcycling en sociaal ondernemerschap. Wij zetten ons dagelijks in
voor de kernwaarden van een circulaire economie (duurzaamheid) en een inclusieve arbeidsmarkt.
Functieomschrijving
Ben je op zoek naar een onderzoeksstage met sociale en duurzame impact? Waar je veel eigen
verantwoordelijkheden en taken krijgt? Wil je graag een maatschappelijke bijdrage leveren door data
te verzamelen en analyseren? Dan ben je bij de BKN precies op je plek. Wij hebben een stageplek
beschikbaar vanaf februari 2023 voor een periode van 5 à 6 maanden.
Je opdracht is het uitvoeren en opleveren van het branche- en benchmarkonderzoek bij onze leden.
Het betreft een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de prestaties van de kringlooporganisaties op
het gebied van mens, milieu en markt (people, planet, profit). Je werkt samen met het team, maar
krijgt zelf verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Het onderzoek heeft twee doelstellingen: 1)
maatschappelijke impact van de kringloopbranche weergeven en 2) tussen winkels onderling cijfers
vergelijken.
Het onderzoek vindt plaats in een dynamische tijd. Binnen de overheid is er volop aandacht voor de
circulaire economie en de vraag naar betekenisvolle data groeit. Stakeholders zoals Rijksoverheid,
lagere overheden, maar ook de pers pakken jaarlijks onze cijfers op. Maar met name bij onze leden is
het belang van het onderzoek groot; zij gebruiken het om hun bedrijfsvoering te optimaliseren.
Werkzaamheden
-

Informatiebehoefte in kaart brengen;
Verder verkennen analyse- en rapportagemogelijkheden;
Survey samenstellen en verspreiden;
Data verzamelen, controleren en verwerken;
Rapportage maken op inhoud en vorm;
Pers, media en leden informeren;
Evalueren en project verder ontwikkelen.

Gewenst profiel
-

Je hebt affiniteit met actuele maatschappelijke thema’s zoals circulaire economie en/of
sociaal- en inclusief ondernemen;
Je beschikt over vaardigheden op het gebied van kwantitatief (data)onderzoek en wil je daar
verder in ontwikkelen, met Excel kun je goed uit de voeten;
Je bent geduldig en ziet het als een uitdaging om uit de complexe databases de relevante
informatie te halen;
Je bent in staat om goed zelfstandig te werken;
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel verbaal als schrijvend;
Je bent vierdejaars HBO-student of minstens derdejaars WO-student met bijv. een
afstudeerrichting op het gebied van: Bedrijfskunde, Bestuurs- en Organisatiewetenschappen,
Milieukunde of -wetenschappen, (Commerciële) Economie;

Wat biedt de BKN?
-

Een stage met directe impact binnen een levendige branche, op het interessante snijvlak van
maatschappelijke ondernemen en de circulaire economie;
Je werkt in een klein en betrokken team van 4 mensen;
Je krijgt de ruimte jouw werkzaamheden flexibel te organiseren;
Je krijgt persoonlijke aandacht en begeleiding en we denken actief met je mee in carrière
kansen;
We helpen je indien nodig toegang te krijgen tot ons netwerk van sociale ondernemingen en
overheid;
Een werkplek in Arnhem en deels thuiswerkend met een vergoeding voor eventuele
(reis)kosten die je maakt;
Je zal ongeveer 20 uur per week bezig zijn met de opdracht, vaak goed te combineren met
afstudeeronderzoek of scriptie;
Je krijgt een passende stagevergoeding van €300,- per maand.

Hoor je graag meer of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Tanja Meeuwsen
(t.meeuwsen@bkned.nl, 0616018922) of Roel Beumer (r.beumer@bkned.nl, 0619591196).
CV & motivatiebrief kunnen verstuurd worden naar Tanja.

